
In 2010 

hebben de vrienden van Somita( leden van de ABN-AMRO bank)aangegeven een 

eigen stichting op te willen richten. 

Dit heeft in april 2011 geresulteerd in de Dawda Stichting, waarna we in goede 

harmonie als twee stichtingen verder gegaan zijn. 

In April zijn wij met drie leden van de stichting naar Gambia geweest, waar we de 

Health Clinic van Somita definitief over gedragen hebben aan het Comité van So-

mita. 

Dit is gedaan tijdens een gezellig bijeenkomst  met het Comité en de dorpsoudsten 

van Somita.  

Deze overdracht heeft plaats kunnen vinden daar het grote ziekenhuis in Bwiam 

Ruim voor deze overdracht heeft het bestuur van de stichting Medical Resources 

Bank ( MRB), welke in oprichting was, de voorzitter gevraagd om als adviseur toe 

te treden. 

De MRB sluit zeer goed aan bij de doelstelling van SSAG: het faciliteren van zie-

kenhuizen op operatie gebied enerzijds en de psychiatrie anderzijds. 

Zij proberen dit te bewerkstelligen door middel van het sturen van medische mate-

rialen en op termijn  artsen en verpleegkundigen om daar op beide gebieden te wer-

ken en onderwijs te geven met als doel verhoging van de kwaliteit.   

In deze hoedanigheid heeft de voorzitter, samen met leden van die stichting, de 

ziekenhuizen in Farafenny, Serakunda en Bwiam bezocht en een rapport gemaakt 

over de aanwezige operatiefaciliteiten. 

De periode vanaf april is gebruikt om de stichting in Gambia verder gestalte te 

geven  

De voorzitter van de MRB Omar 

Jagne is directeur van AfricMed 

Hospital, ivm met het voornemen 

om nieuw te gaan bouwen betrek-

ken wij hem,  als stichting 

(SSAG) zoveel mogelijk bij mo-

gelijkheden die wij hebben in 

Nederland 

In oktober hebben we wederom een bezoek gebracht aan Gambia en zijn naar de 

aanbouw gaan kijken van het AfricMed Hospital, tevens is door het bestuur van 

de MRB gevraagd aan de voorzitter van onze stichting om ook toe te treden tot 

het bestuur van de MRB. 

Daar Anna Bouwman lid van de stichting Tanka Tanka( welke een psychiatrisch 

centrum gebouwd hebben in Gambia) al lid was van het bestuur van de MRB zijn 

we nu met twee Nederlanders die zitting hebben in het bestuur, de andere leden 

zijn Gambianen, een van hen is de directeur van het Bwiam ziekenhuis. 

Tijdens ons bezoek hebben wederom een afspraak gemaakt met de minster van 

Health en heeft zij Tanka Tanka samen met de Nederlandse ambassadeur en le-

den van de MRB bezocht. 

Zij heeft ons verzekerd mee te werken aan ons project en tevens heeft zij een toe-

zegging gedaan om (de MOU) Letter Of Understanding te tekenen. 

Op het moment van vertrek was deze brief helaas nog niet getekend. 
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 Op 13 november heeft  Omar Jagne Nederland bezocht, waarbij wij een bezoek aan het UMCN 

gebracht hebben, omdat veel materialen ivm de overgang naar een totaal nieuw gebouw, ter be-

schikking komen voor de derde wereldlanden. 

Tevens hebben we een bezoek gebracht aan de Stichting Overall in Nijmegen, suporten ons al 

enige jaren met tweedehands kleren en aan de Stichting Medic 

in Apeldoorn, die het mogelijk maakt om door hen omgebouwde en aangepaste medische materi-

alen tegen voor Afrika betaalbare prijzen te kopen. 

In december zijn wij als Stichting erg druk bezig geweest om medischematerialen voor Gambia 

in te zamelen, in de laatse dagen van het jaar kunnen wij dan ook al zeggen dat er in 2012 een 20 

ft container naar Gambia verscheept zal worden. 

De planning is dat de in ieder geval de voorzitter bij het uitladen probeert aanwezig te zijn om de 

materialen zo goed mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen  
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